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Møteprotokoll  
 

Birkenes kontrollutvalg 

 
Dato: 27.09.2017 kl. 12:00 
Sted: Birkeland skole 
Arkivsak: 17/00012 
  
Til stede:  Wiggo Svendsen (H), Olav Heimdal (SP), Inger E.B. Slågedal (SV) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Kristian Jon Svaland (SP) for Knut Gunnar Solli (AP) Vara for Iren 
Sommerset (SV) kunne ikke møte. 

  
Forfall:  Knut Gunnar Solli (AP) og Iren Sommerset (SV) 
  
Andre: Daglig leder, ansv. Forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke 

 
Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen (virksomhetsbesøket) 
Rektor Kristian Cummings (virksomhetsbesøket) 
Ass. rektor Tor Helge Olsen (virksomhetsbesøket) 
Spes. Ped. Koordinator Marianne Gauslå (virksomhetsbesøket) 

  
Protokollfører: Sekretær Alexander Etsy Jensen 
  
Møte startet med virksomhetsbesøk hos Birkeland skole før kontrollutvalget behandlet de 
ordinære sakene på sakskartet. Tema for virksomhetsbesøket var: 

- Omvisning på skolen 
- Generell informasjon/presentasjon av skolen (sykefravær, økonomi m. m.) 
- Fokusområder for skolen: klasseledelse, vurdering for læring og psykisk helse. 
- Lave resultater i matte og engelsk, hva er årsaken og hva gjøres for å løfte disse 

resultatene? 
- Utfordringer knyttet til alternativ opplæring ref. årsmelding for 2016. 
- Erfaringer fra prosjekt balanse, hvilken betydning for skolens drift? 
- Arbeid med spesialundervisning og tilpasset opplæring 

 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00012-20 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.17 3 
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Møteprotokoll 

4/17 17/00012-21 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.17 4 

Saker til behandling 

23/17 17/14196-2 Prosjektplan: Selskapskontroll i LIBIR IKS 5 

24/17 17/14197-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Birkenes kommune 6 

25/17 17/14194-2 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 
Birkenes kommune 

7 

26/17 17/00018-7 Orientering fra revisjonen 27.09.17 8 

27/17 17/00025-8 Referatsaker 27.09.17 9 

28/17 17/00032-7 Eventuelt 27.09.17 11 

    

 
 
Birkenes, 27.09.2017 
 
 
Wiggo Svendsen        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Sekretær  
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 27.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 27.09.2017 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 27.09.2017 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.06.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 4/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møtet 12.06.17 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 12.06.17 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

23/17 Prosjektplan: Selskapskontroll i LIBIR IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 23/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS 
(LIBIR) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom 
prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første kvartal 2018. 
 
 
Møtebehandling 
På oppdrag fra Aust-Agder revisjon IKS la oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kristian 
Fjellheim Bakke frem prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes 
Interkommunale avfallsselskap IKS (LIBIR) og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
Innspill fra kontrollutvalget: 

- Kostnadsutvikling 
- Selskapet verdier, som f. eks. verdi av næringstomt  
- Bemanningsutvikling 
- Utnyttelse av avgasser, miljøgevinst  

 
Tilleggsforslag fremsatt av leder: 
Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 

prosjektplanen. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak i tillegg til tilleggsforslag fremsatt av leder.  
 
Vedtak  
Prosjektplan for selskapskontroll i Lillesand og Birkenes Interkommunale avfallsselskap IKS 
(LIBIR) vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom 
prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget forventes innen første kvartal 2018. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere innspillene i forbindelse med arbeidet med 
prosjektplanen. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Birkenes kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 24/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Birkenes kommune med en ramme på kr. 775 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær Alexander Etsy Jensen la frem budsjett for kontroll og tilsyn 2018 i Birkenes 
kommune. 
 
Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke redegjorde for revisjonens 
budsjettall.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i 
Birkenes kommune med en ramme på kr. 775 000,- 
 
Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/17 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 
Birkenes kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 25/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Birkenes kommune tas til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder i Aust-Agder Revisjon IKS Kristian Fjellheim Bakke orienterte om overordnet 
revisjonsstrategi 2017 for Birkenes kommune og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017 for Birkenes kommune tas til 
orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



 

 8  

 
26/17 Orientering fra revisjonen 27.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 26/17 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Aust-Agder revisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke orienterte om løpende 
revisjon: 
- Ferdig med planlegging av revisjonsåret  
- Begynt med løpende revisjon  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Referatsaker 27.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 27/17 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker: 
a. Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og 

redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen. 
b. Notat fra revisjonen vedr. forvaltningsrevisjon - Birkenes kommune våren 

2018 
c. Svar fra revisjonen vedr. beløpsgrense for offentlige anbud 

 
2. Innkommen post: 

a. Henvendelse og svar på henvendelse vedr. valgbarhet til navneutvalget 
 

3. Saker behandlet i kommunestyret: 
a. 22.06.17 sak 043/17-2 – Kontrollutvalget. Vedtak sak 12/17. Kommunens 

rutiner og retningslinjer for varsling 
b. 22.06.17 sak 043/17-3 – Årsrapport og årsregnskap 2016 fra kemneren i 

Kristiansandsregionen 
 

4. Neste møte 27.11.17 kl. 13:00 
a. Rapport fra tilsyn med tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk 

lidelse hos Birkenes kommune 
b. Rapport fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder etter tilsyn og godkjenning 

av barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern 
c. Status – Boliger for vanskeligstilte i Smedens kjær  
d. IT-samarbeid  
e. Fiberutbygging  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt tilleggsforslag under punkt 1b-c. 
 
Vedtak  
Sak 1a, 1c, 2a, 3a-b og 4: Tas til orientering. 
 
Sak 1b: 
Kontrollutvalget beslutter å avvente bestilling av forvaltningsrevisjon – barnevern i påvente 
av Fylkesmannens rapport til Kristiansand kommune. Birkenes kommune tar ett initiativ 
ovenfor de andre eierkommunene til Barnevernet for Kristiansandsregionen om å få til en 
felles forvaltningsrevisjon.  
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan for neste forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema 
"Innkjøp i Birkenes kommune" fra Aust-Agder Revisjon IKS. Prosjektplanen ble delt ut i 
møte. 
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Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - "Innkjøp i Birkenes kommune" vedtas slik den 
foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til 
kontrollutvalget forventes innen første halvår 2018. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Eventuelt 27.09.17 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr 
1 Birkenes kontrollutvalg 27.09.2017 28/17 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
 


